
STIG-HELMER COMPETITION | 8 JUNI
Lasse Åberg har instiftat denna greensome tävling. Första 
start kl. 13:00. Startavgift: 150 kr per spelare (junior 75 kr). 
Greenfee: 250 kr (junior 125 kr).

BRO-BÅLSTA HICKORY OPEN | 9 JUNI 
Slagsspelstävling grundad 2007 spelas enligt: Öppen tävling 
med scratch och hickory-hcp. Herr- och damklass. Inskription  
i vandringspris för vinnare. KM i hickorygolf för medlemmar  
i Bro-Bålsta GK. Första start ca kl. 08:30. Startavgift: 150 kr  
(junior 75 kr). Greenfee: 300 kr (junior 150 kr). Tidsenlig 
klädsel uppmuntras. Pris ges till den som bäst återspeglar 
hickorygolferans elegans.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Hcp är högst 24. Tävlingarna spelas med hickoryskaftade 
golfklubbor och ingår i den svenska hickorytouren, Golflinks 
Tour, se www.golflinks.se. Set av professionellt renoverade 
hickorygolfklubbor kan hyras via mejl till owe@golflinks.se. 
Juniorer hyr till rabatterade priser.

GENERÖSA PRISBORD
Startkit till tävlingsdeltagare. Generösa prisbord. HIO-priser. 
Närmast-hål-tävlingar. 

GRILLBUFFÉ & GOLFHISTORISK 
FRÅGESPORT
Vid prisutdelningen av Stig-Helmer Competition den 8 
juni anordnas golfhistorisk frågesport och golfklubbens 
uppskattade krögare ETTPLUS2 GOLF erbjuder grillbuffé. 

LOGI
Aronsborg Konferenshotell erbjuder enkelrum eller 
dubbelrum med frukost till specialpris. För info mejla 
bokning@aronsborg.se eller ring 08-22 59 59. Vid bokning 
ange referensen ”Hickory Open”. 

ANMÄLAN till tävlingar görs på Min golf senast den  
4 juni. För mer info, mejla hickory.bbgk@telia.com 

SVERIGES POPULÄRASTE  
HICKORY-GOLFHELG PÅ 
BRO-BÅLSTA GK 
Stig-Helmer Competition 8 juni | Bro-Bålsta Hickory Open 9 juni
Delta i båda tävlingarna – vinn fem nätters logi i skotska Troon.
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Tävlingarna arrangeras av Hickorykommittén på Bro-Bålsta GK tillsammans med golflinks.se och generöst stöd från:

Järfälla/Barkarby

DIN

I BRO
08-582 406 00

Från och med den 7 januari ingår vi på  
TJ Carservice i Autoexperten-kedjan.  
Vi är samma glada gäng som tidigare  
och hälsar både nya och gamla kunder 
hjärtligt välkomna till oss.
 
Kom gärna in och hälsa på i vår nya  
kundmottagning och butik som  
vi fyllt upp med reservdelar  
och tillbehör.

Thomas Karlsson 
med personal

NY KOSTYM!

TJ CARSERVICE AB
Köpmanvägen 3, Bro 
Tel. 08-582 406 00

I BRO




